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Revisão sobre recomendações para o planejamento e a
organização dos serviços hemoterápicos durante a pandemia
pelo SARS-COV-2
Resumo: Trata-se de uma revisão sobre recomendações para o planejamento e a
organização dos serviços hemoterápicos, tendo em vista a garantia do suprimento de
sangue às necessidades do sistema de saúde e o fornecimento de plasma convalescente
para os testes no tratamento de Covid-19. A manutenção das medidas de proteção e
prevenção à propagação do vírus SARS-Cov-2, demanda aos hemocentros a utilização de
estratégias que vão desde a elaboração de planos e protocolos, atualização e/ou
intensificação de rotinas e procedimentos, até a avaliação da demanda e das ações
realizadas. O início dos testes para uso de plasma convalescente no tratamento de Covid19 responsabiliza os serviços pelo fornecimento do produto. Portanto, as recomendações
reunidas aqui foram extraídas de artigos e documentos que relatam as iniciativas e as
medidas adotadas em diversos países do mundo para a organização dos serviços
hemoterápicos no contexto da pandemia.
_______________
A circulação do vírus SARS-Cov-2, a partir do primeiro caso notificado em Wuhan, na China,
em dezembro de 2019, avançou pelos continentes e foi declarada situação de Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional, pelo Ministério da Saúde, no início de
fevereiro de 2020; e declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de
março de 2020. Conforme última atualização dos dados sobre a pandemia registrados no
Brasil, em 06 de maio deste ano, somam 123.831 casos confirmados (58,48 casos/100.000
hab.) e 7.969 óbitos (https://painel.covid19br.org/).
Estudos afirmam que as medidas adotadas para conter a situação de pandemia geram
impactos no sistema de saúde (Cai et al, 2020) e requerem a organização dos serviços de
saúde. A adoção de medidas necessárias e comprovadamente efetivas, como o
distanciamento social, repercute no número de doações de sangue (Mascaretti, De Angelis,
Berti, 2020; Shander et al, 2020; Fan et al, 2020), pois, à medida que as atividades da
comunidade são interrompidas, a coleta externa e por unidades móveis fica comprometida,

além da reduzida circulação de pessoas nos serviços. Ainda que o adiamento de
procedimentos e cirurgias eletivas (Franchini et al, 2020; Shander et al, 2020) tenha sido
uma estratégia adotada nos países durante a pandemia, o que reduziria a demanda por
sangue e hemocomponentes, os pacientes que sofrem de câncer e distúrbios hematológicos
(Garraud, 2020) precisam que os componentes do sangue sejam disponibilizados. A
demanda por tais recursos também pode ser intensificada pelos testes já iniciados com o
uso do plasma convalescente para tratamento de casos graves de Covid-19. Também há
relatos de necessidade por sangue e hemocomponentes para pacientes graves com
complicações gastrointestinais causadas pela infecção do SARS-Cov-2 e para mulheres na
pré-menopausa que tiveram exacerbação dos sintomas de anemia por deficiência de ferro
pela infecção concomitante por Covid-19 (Fan et al, 2020).
Portanto, os hemocentros têm como desafio manter os seus estoques (Shander et al, 2020),
precisando se "[...] preparar para garantir o suprimento de sangue necessário para uso
clínico[...]" (Cai et al, 2020) e, diante do tratamento com plasma, definir os recursos
necessários para a inscrição de doadores e os critérios para a qualificação do produto, o
armazenamento e a emissão para os pacientes (Mascaretti, De Angelis, Berti, 2020).

Recomendações para organização dos serviços e estratégias para estímulo
à doação de sangue:
O cenário de crescimento de casos confirmados no país, o (des)abastecimento de sangue
nos hemocentros (Souza, Lima, Cavalcante, 2020) e a necessidade de manutenção de
medidas de proteção diante da pandemia no Brasil, apontam para a necessidade de adoção
e intensificação de estratégias para organização dos serviços, tendo em vista a redução de
riscos e o estímulo à doação de sangue.
No conjunto das recomendações para organização dos serviços, podem ser utilizados os
dados provenientes das experiências realizadas em outros países, como Itália, Estados
Unidos, China e Índia (Cai et al, 2020; Shander et al, 2020; Mascaretti, De Angelis, Berti,

2020; Pagano et al, 2020; Fan et al, 2020; Franchini et al, 2020; Garraud, 2020; Raturi,
Kusum, 2020), os quais apontam:
- Gestão dos estoques e suprimento de sangue com observância à extensão da epidemia
nos estados;
- Elaboração e aplicação de planos regionais para gerenciamento racional do sangue;
- Adoção de políticas flexíveis com planejamento para doação;
- Articulação com o nível federal para disposição de logística eficiente, disponibilidade
de

transporte,

melhoria

da

infraestrutura,

processos

institucionais

e

utilização/atualização do sistema nacional de informações sobre gerenciamento de
sangue;
- Formulação e acompanhamento do sistema para compras emergenciais, requisição e
uso de suprimentos de sangue;
- Triagem prospectiva de ordens de sangue para monitorar e priorizar a utilização de
sangue e garantir o uso clínico apropriado;
- Estímulo ao uso prudente de produtos derivados de sangue, com base nas diretrizes
de Gerenciamento de Sangue do Paciente (Patient Blood Management – PBM, em
inglês), inclusive com programas regionais;
- Implementação imediata de protocolos de falta, uso de critérios rigorosos de
transfusão e revisão das ordens de transfusão;
- Manutenção da comunicação entre hemocentro/serviços hemoterápicos e as
principais equipes clínicas, incluindo as unidades/centros de tratamento de câncer e
serviços de anestesia;
- Adoção de plano de contingência em caso de escassez crítica de pessoal;
- Capacitação/qualificação do pessoal de laboratório e treinamento dos trabalhadores
dos serviços em precauções universais para ajudar a evitar o risco de propagação;

- Avaliação da demanda, dos procedimentos e das estratégias utilizadas pelos serviços
diante da situação de pandemia, mantendo a observância às recomendações, inclusive,
aos regulamentos e atualização/revisão de notas técnicas.
No Brasil, foi publicada a Nota Técnica nº 13/2020-CGSH/DAET/SAES/MS, que atualiza os
critérios técnicos contidos em nota anterior, de nº 05/2020, para triagem clínica dos
candidatos à doação de sangue relacionados ao risco de infecção pelo SARS-CoV-2. A nota
destaca orientações gerais, as quais também vêm sendo incorporadas aos serviços em
outros países:
- Intensificação da higienização (de áreas, instrumentos e superfícies) nos serviços e
da lavagem das mãos e uso de antissépticos, tendo em vista a prevenção da
contaminação pelo SARS-Cov-2;
- Adoção de medidas para evitar aglomeração, tais como: agendamento prévio da
doação, planejamento na convocação de doadores e manutenção do distanciamento
seguro na sala de espera e entre os doadores durante a coleta;
- Manutenção da abordagem preventiva e da vigilância de doadores de sangue, pelo
existente risco
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teórico de transmissão transfusional, e intensificação dos

procedimentos para coletar informações pós-doações (PDI), com orientação aos
doadores sobre a importância destas a fim de que os serviços de hemoterapia possam
resgatar eventuais hemocomponentes em estoque e/ou acompanhar os receptores.
A Nota Técnica nº 13/2020 ainda destaca o chamamento de doadores com sensibilização
sobre a importância da disponibilidade dos estoques de sangue, dado o consumo diário,
contínuo e essencial ao tratamento de anemias crônicas, complicações decorrentes da
dengue e tratamento de câncer e outras doenças graves (Brasil, 2020a). Nesse sentido,
foram identificadas estratégias específicas de comunicação e mobilização social para o
aumento da doação, que estão em uso em muitos países (Pagano et al, 2020; Franchini et
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Para fins de acompanhamento, a Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde deve ser
comunicada sobre cada protocolo de pesquisa iniciado (Brasil, 2020c).

al; Cai et al, 2020; Raturi e Kusum, 2020) durante a pandemia, tais como: parcerias com
mídias sociais, com meios de comunicação e com líderes empresariais para divulgação de
informações precisas; aconselhamento às associações e federações de doadores voluntários
de sangue sobre a infecção por SARS-CoV-2; uso de aplicativos; convites para agendamento
de doação; comunicação oportuna e precisa com instituições reguladoras e de saúde
pública; distribuição de material educativo para a população.

Demandas na organização dos serviços pelo uso do plasma no tratamento
de Covid-19:
Com histórico de uso para tratamento oportuno e redução da mortalidade por outras
doenças infecciosas (Li et al, 2020; Tiberghien et al, 2020; Wong, Lee, 2020), o plasma
convalescente está sendo considerado para o tratamento de pacientes graves infectados
por SARS-CoV-2. Com eficácia no teste em alguns pacientes na China (Cai et al, 2020),
ensaios clínicos estão em andamento em vários países a fim de verificar como essa
abordagem terapêutica pode melhorar o prognóstico de pacientes com Covid-19 (WHO,
2020; Mascaretti, De Angelis, Berti, 2020). No Brasil 2 , os testes já foram iniciados nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e as últimas notícias informam sobre as iniciativas
da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará e de estudo no Hemocentro do
Amazonas, em conjunto com os estados do Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Bahia, Goiás,
Santa Catarina e São Paulo.
Também a Fundação Hemominas, em parceria com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais
(Fhemig) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) integram um projeto de estudo
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Não existe evidência, até o presente, de transmissão transfusional do coronavírus, estas orientações são medidas de
precaução" (Brasil, 2020a).

sobre a utilização do plasma convalescente, aguardando aprovação do projeto pelo
Conselho Nacional de Pesquisa (Conep) 3,4, 5, 6, 7.
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19/2020/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA aborda os aspectos regulatórios do uso de plasma de
doador convalescente para tratamento da Covid-19, cabendo seu uso sem prejuízo ao
disposto em legislação específica, códigos de ética ou Resoluções do Conselho Federal de
Medicina (CFM), com responsabilidade profissional médica, com esclarecimento aos
pacientes do caráter experimental e dos riscos envolvidos, consentimento dos paciente ou
seus familiares e conforme as regras de produção e qualidade aplicados em serviços e para
segurança do paciente (Brasil, 2020b). A Nota Técnica nº 21/2020-CGSH/DAET/SAES/MS
trata da coleta e transfusão de plasma de convalescentes para uso experimental no
tratamento de pacientes com COVID-19 e ressalta que, por se tratar de um procedimento
experimental sem eficácia clínica e segurança comprovadas, devem ser consideradas as
diretrizes éticas de pesquisa envolvendo seres humanos e as normas éticas do CFM, além
da necessária formalização de acordo entre os pesquisadores ou estabelecimentos de saúde
e os serviços de hemoterapia para o fornecimento desses hemocomponentes (Brasil,
2020c).
Assim, no que tange aos testes para uso de terapia plasmática convalescente, seguem
algumas recomendações para a organização dos serviços hemoterápicos durante a epidemia
do Sars-CoV-210, 11 extraídas de notas técnicas - nº 19/2020 e nº 21/2020 (Brasil, 2020b;
Brasil, 2020c) - e de experiências de diversos países (Wong, Lee, 2020; Tiberghien et al,
2020; Cai et al, 2020, Li et al, 2020):

hemoterapia. Cabe destacar que as condutas publicadas nas notas técnicas são embasadas nas evidências disponíveis até
a data da publicação, de modo que poderão ser alteradas (Brasil, 2020c).

- Planejamento com consideração às diferenças regionais e locais para a definição de
estratégias de recrutamento e logística operacional para a coleta de plasma em larga
escala;
- Adoção e publicização de critérios que definem aqueles doadores que são
convalescentes;
- Realização dos procedimentos de coleta de plasma12, conforme as recomendações
publicadas nas notas técnicas, inclusive, adoção do uso de rótulo diferenciado para a
bolsa de plasma convalescente para Covid-19 e armazenamento segregado;
- Identificação de potenciais doadores convalescentes a partir da informação dos
hospitais e profissionais médicos que atendem em ambulatórios;
- Envio de mensagens com chamadas aos doadores e, para aqueles elegíveis, convite
para passarem por aférese plasmática e oferta de alternativa para a coleta de sangue
total para aqueles que não desejarem aférese (ainda que haja desvantagens, como o
baixo volume plasmático coletado e a incapacidade de repetir doações em curtos
intervalos de tempo);
- Atendimento às demandas dos pesquisadores ou equipes médicas e às necessidades dos
protocolos estabelecidos para o fornecimento do hemocomponente.
Além dessas recomendações, inerentes às demandas para os testes de uso do plasma
convalescente, demais ações de rotina são mantidas, em cumprimento aos requisitos
técnicos e regulatórios definidos, por exemplo, na realização de triagem clínica e
laboratorial, nos testes pré-transfusionais e na transfusão e manejo de eventos adversos
ou reações transfusionais; no acolhimento e acompanhamento das comunicações suspeitas
de reações adversas para auxílio na investigação pelo centro/serviço de vigilância e demais
condutas pertinentes; dentre outras.
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